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§ 29

Dnr 2021-000020 009

Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) anmäler extra ärende avseende Cirkus cirkör seminarium.
Teo Zickbauer (S) anmäler extra ärende avseende utegym.
Teo Zickbauer (S) anmäler extra ärende avseende Östra Piren.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Jesper Rehn (L), Omid Hassib (V), Martin Johansson (S), Fredrik Jacobsen
(M) och Tommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
inte tar upp extra ärende avseende Cirkus cirkör seminarium på
dagordningen.
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
inte tar upp extra ärende avseende utegym på dagordningen.
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
inte tar upp extra ärende avseende Östra piren på dagordningen.
Propositionsordning 1
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt första yrkande och
finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla
ordförande Anders Bromées (M) yrkande röstar ja.
Propositionsordning 2
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och
finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla
ordförande Anders Bromées (M) yrkande röstar ja.
Propositionsordning 3
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt tredje yrkande och
finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla
ordförande Anders Bromées (M) yrkande röstar ja.
Omröstningsresultat 1
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster,
fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att Teknik- fritid- och
kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Bromées (M)
yrkande.
Namn

Ja

Anders Bromée (M)

X

Willy Persson (KD)

X

Teo Zickbauer (S)

Nej

Avstår

X

Jesper Rehn (L)

X

Fredrik Jacobsen (M)

X

Anders Petersson (C)

X

Catharina Christensson (S)

X

Martin Johansson (S)

X

Tommy Persson (S)

X

Omid Hassib (V)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Sten-Albert Olsson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)*

X

Totalt

8

5

0

Omröstningsresultat 2
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster,
fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att Teknik- fritid- och
kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Bromées (M)
yrkande.
Namn

Ja

Anders Bromée (M)

X

Willy Persson (KD)

X

Teo Zickbauer (S)
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Jesper Rehn (L)

X

Fredrik Jacobsen (M)

X

Anders Petersson (C)

X

Catharina Christensson (S)

X

Martin Johansson (S)

X

Tommy Persson (S)

X

Omid Hassib (V)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Sten-Albert Olsson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)*

X

Totalt

8

5

0

Omröstningsresultat 3
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster,
fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att Teknik- fritid- och
kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Bromées (M)
yrkande.
Namn

Ja

Anders Bromée (M)

X

Willy Persson (KD)

X

Teo Zickbauer (S)
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Nej

X

Jesper Rehn (L)

X

Fredrik Jacobsen (M)

X

Anders Petersson (C)

X

Catharina Christensson (S)

X

Martin Johansson (S)

X

Tommy Persson (S)

X

Omid Hassib (V)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Sten-Albert Olsson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)*

X
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Totalt

8

5

0

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa dagordningen utan
förändringar.
________________
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§ 30

Dnr 2021-000019 009

Val av justerare 2021

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att
jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt den 2
mars 2021.
________________
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§ 31

Dnr 2021-000025 040

Bokslut 2020 - återrapportering
Sammanfattning
Förvaltningschefen återrapporterar det inlämnade bokslut och
bokslutskommentarer som Teknik-, fritid- och kulturnämndens
beredningsutskott godkände och beslutade. I redovisningen ingår även
resultatet för de mål och verksamhetsmått som fanns för Teknik-, fritid- och
kulturnämnden för 2020.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden lämnar ett överskott om ca 9,6 mkr för
2020. Undantaget kapitalkostnader är överskottet ca 4,1 mkr för hela 2020.
Under 2020 har arbetet i stort varit präglat att bidra till en minskad
smittspridning i samhället.
Ett flertal av Krisledningsnämndens beslut för att stärka näringslivet och
föreningar har indirekt eller direkt påverkat Teknik-, fritid- och
kulturnämndens verksamhet.
Personalfrånvaron har under 2020 varit relativ låg trots rådande pandemi.
Dock har försiktighetsprincipen gällt och förvaltningen har tillämpat
hemarbete där möjlighet har funnits vissa perioder.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fortsatt anställningsprövning till
tjänster. Nämndens beslutade inköpsstopp har efterföljts på ett
tillfredställande sätt.
Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturnämndens beredningsutskott godkände förslaget
till bokslut samt bokslutskommentarer avseende verksamhetsåret 2020, samt
översände dessa till kommunstyrelsen och ekonomienheten.
Teknik-, fritid- och kulturnämndens har även tidigare uppdragit
förvaltningschefen att insända de föreslagna kompletteringsäskande till
ekonomienheten.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden godkänner återrapporten och noterar
informationen till protokollet.
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Tommy Persson (S),
Willy Persson (KD), Martin Johansson (S) och Bengt Sven Åke Johansson
(SD).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna återrapporten och
noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 32

Dnr 2021-000026 040

Internbudget 2021
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar och presenterar förslag till internbudgeten för
2021. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har ett effektiviseringskrav under
2021 på närmare 2,4 mkr motsvarande nämndens ram. Vid förra
nämndsmötet i januari redovisades det pågående arbetet med driftsbudgeten
och nämnden erhöll ett förslag för att nå det beslutade effektiviseringskravet.
Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutade enligt förslag gällande
investeringsbudgeten 2021-01-26, §4.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att besluta enligt förslaget och
noterar redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa internbudget 2021
enligt bilagor samt noterar redovisningen till protokollet.
________________
Bilaga 1: Internbudget 2021 kommentarer
Bilaga 2: Internbudget 2021 resultaträkningar
Exp:
Ekonomienheten
Anders Karlsson, förvaltningschef
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§ 33

Dnr 2021-000027 009

Internkontroll 2021
Sammanfattning
Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom
varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller
motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
god intern kontroll kan upprätthållas.
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningens har arbetat med att identifiera
riskområden och kontrollpunkter utifrån de beslutade kommunövergripande
riskområden, nedbrutna på enhetsnivå. De kommungemensamma
riskområdena är (KS 2020 §343)


Bemanning och kompetens



Ekonomi



Styrning



Arbetsmiljö



IT-system



Processer och rutiner



Post- och dokumenthantering



Introduktion av ny personal

Inför 2020 kompletterades de kommunkoncernövergripande riskområdena
enligt följande:

Justerandes sign



Styrning - Med särskilt fokus på hur kända styrdokumenten är samt
vilken roll de spelar i genomförande av verksamheten



Processer och rutiner- Med särskilt fokus på bisysslor, anmälan av
och hantering av dessa



Processer och rutiner - Med särskilt fokus på hantering av anställning
av närstående

Utdragsbestyrkande
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Risker och internkontrollmoment som nämnden vid uppföljning hade
”väsentlig avvikelse” på ska tas upp i nästkommande års internkontrollplan.
Denna punkt tas inte bort förrän ”ej väsentlig avvikelse” uppnåtts.
Bedömning
En bruttolista med risker har tagits fram på förvaltningen. De risker som får
högst poäng förslås kontrolleras under året 2021.
De kontrollmoment som föreslås är kopplade till processer och rutiner,
arbetsmiljö, styrning samt post- och dokumenthantering.


Användare med felaktig behörighet i verksamhetssystem som
innehåller personuppgifter.



Att chefer och ansvariga inte har tillräcklig utbildning gällande
brandskydd



Undermåliga hemarbetsförhållande



För hög arbetsbelastning



Att barns behov inte blir tillgodosedda i beslut som rör barn



Brister i informationshantering

Förslag till beslut
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att anta förslaget som 2021 års plan för intern kontroll.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Fredrik Jacobsen (M),
Martin Johansson (S), Jesper Rehn (L), Sten-Albert Olsson (SD) och Teo
Zickbauer (S).
Yrkanden
Martin Johansson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ändringen att
riskbedömning avseende risken; ”Att barns behov inte blir tillgodosedda i
beslut som berör barn”, ändras till 16 i riskmatrisen.
Jesper Rehn (L) tilläggsyrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar
tillägga; ”ergonomisk och psykosocial arbetsmiljö” som kontrollmoment.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Martin Johanssons (S)
yrkande och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Jesper Rehns (L)
yrkande och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att anta förslaget som 2021 års
plan för intern kontroll enligt bilaga med ändringen att riskbedömning
avseende risken; ”Att barns behov inte blir tillgodosedda i beslut som berör
barn”, ändras till 16 i riskmatrisen, samt tillägget ”ergonomisk och
psykosocial arbetsmiljö” som kontrollmoment.
________________
Bilaga 3: Riskmatris
Exp:
Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare
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§ 34

Dnr 2020-000296 009

Information om målarbete 2021
Sammanfattning
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutade om förvaltningens mål för
2021-2022 i juni. Sedan dess har förvaltningen arbetet med att ta fram
aktiviteter som bidrar till att nå målen samt indikatorer för att mäta målen.
Aktiviteter och indikatorer presenteras i verksamhetsplanen som bifogas.
Under året kommer analyser göras för att följa hur målarbetet fortskrider.
Dessa kommer att redovisas i samband med tertialuppföljningen i maj och
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Sten-Albert Olsson
(SD).
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare
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§ 35

Dnr 2019-000495 007

Uppföljning av 2017 års granskningar
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun gav under 2017 EY i
uppdrag att granska kommunstyrelsen med syftet att bedöma om styrningen
och kontrollen av fastighetsunderhållet är tillfredsställande. Dessutom
granskades Tekniska förvaltningens, AB Ronnebyhus samt ABRIs arbete
med fastighetsunderhåll. Granskningen genomfördes under septemberoktober 2017. Revisionsrapport från EY 2017 redovisar att det saknas
uppsatta mål och policys för kommunens fastighetsinnehav. Revisorerna för
Ronneby kommun har gjort en uppföljning av Ernst och Young
revisionsrapport 2017 och ber, 2019-09-17, nämnden för teknik-, fritid och
kultur att ge en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits.
Fastighetsenheten får i uppdrag 2019-11-21 av teknik-, fritid- och
kulturnämnden att ta fram en plan för hur fastighetsenheten ska arbeta med
underhållskostnader kort- och långsiktigt för kommunens fastighetsbestånd,
samt redovisar hur digitala system effektiviserar fastighetsförvaltningen.
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutade 2021-01-26 § 8
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för att på nytt ta upp ärendet vid nämnden i mars med
uppdaterade beslutstexter.
Bedömning
I denna utredning har en extern konsult, Energy Services Management i
Sverige AB, senare kallad ESM, anlitats för ta fram en handlingsplan så att
fastighetsunderhållet fastställs efter mål och behov i kommunen, Ronneby
kommun.
Handlingsplanen från ESM finns i bilaga 1, och 1:1-1:4.
Sammanfattning av utredningen:
Denna Handlingsplan ger konkreta råd hur kommunen ska agera för att
kunna sätta mål för fastighetsunderhåll och reinvesteringar efter behov på ett
hållbart sätt vilken kommunens revisorer krävt.
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Enligt ESM har fastighetsavdelningen idag en administrativ status på 2,5 på
en 5-gradig skala. Testfastigheterna har en status på 2,6 på en 5-gradig skala.
Det innebär att det finns ett reellt behov av att utveckla hur
fastighetsavdelningen arbetar med kommunens byggnader och det finns
många av åtgärderna som båda lagstyrda men även lönsamma att få utförda i
fastigheterna.
Utifrån nyckeltal, erfarenhetsvärden samt resultatet av genomförd besiktning
av testfastigheterna uppskattas reinvesteringsbehovet till ca 650 mnkr.
Genomförs dessa reinvesteringar i ett förädlingsprojekt tar det ca 5 år att
utföra. Under kalkyltiden, som omfattar den tid utrustningen avskrivs på, går
det att sänka driftskostnaderna med ca 600 mnkr och andra reinvesteringar
med 600 mnkr. Konsekvensen av att kartlägga behoven, genomföra
åtgärderna i ett förädlingsprojekt och utveckla fastighetsförvaltningen blir en
nettokostnadsbesparing på ca 560 mnkr över kalkyltiden.
I handlingsplanen finns förslag på en vision för kommunens
fastighetsförvaltning samt SMARTA mål.
Om kommunen ska uppnå målen krävs att kommunens samtliga byggnader
kartläggs så att ta åtgärdsbehov identifieras och kalkyleras. Därefter behöver
en detaljerad projektplan tas fram så att de identifierade åtgärderna
genomförs på ett effektivt sätt så att målen uppnås och kommunens ekonomi
förstärks.
Steg 1- Förstudie:
Under sommaren 2020 har fastighetsenheten låtit ESM utföra två stycken
besiktningar/fälttester dels av Bräkne-Hoby sporthall och dels av
Fredriksbergsskolan. Se bilaga 1:1 och 1:2.
Dessa två byggnader har studerats och analyserats som ett exempel på vilka
investeringar som finns och vilka driftskostnadsbesparingar som kan uppnås.
LLC-kalkyler redovisas där jämförelse sker mot en händelse där inget sker.
Många skador skulle inte behövt uppträda om löpande ronderingar/kontroller
hade utförts med jämna intervall och att åtgärder hade kunnat utföras tidigare
för att minimera större skador. Fastighetsenheten har tagit fram
ronderingsmall i wordformat för kommunens byggnader innehållande
service- och kontrollpunkter som ska användas som stöd och underlag för
vidare införande i reinvestering- och underhållsplan. Detta dokument ska
digitaliseras så att ronderingar/tillsyner kan redovisas och blir synligt i
realtid för driftledning och förvaltare.
Steg 2- Förädlingsstudie:
Fastighetsenhetens egen utredning visar att det, liksom ESM handlingsplan,
saknas en komplett uppdaterad kort- och långsiktig reinvestering- och
underhållsplan för kommunens, Ronneby kommun, fastighetsförvaltning.
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Den underhållsplan som finns idag är från år 2013 och sträcker sig fram till
år 2045. Underhållsplanen är framtagen i Excell format och kan filtreras i
flera led. Underhållsplanen har endast uppdaterats mindre omfattning och
saknar idag ca 150 byggnader. För att förstå de årliga kostnaderna för
reinvestering och underhåll i byggnaderna behövs en noggrann
genomgång/besiktning av samtliga byggnader in- och utvändigt samt dess
installationer. Vid besiktningen ska det göras beräkningar på
energieffektiviseringar i varje byggnad. Vid besiktning ska
reinvesteringsåtgärder delas in i olika prioriteringsnivåer med akuta och
mindre akuta åtgärder i en långsiktig reinvesteringsplan. Parallellt tas en
underhållsplan fram som pekar på vilket återkommande underhåll som
förekommer. Reinvesteringsplanen sammanställs för framtagning av budget
för utförande av dem.
Enligt ESM är, se Bilaga 1, punkt 2:5 steg 2, ett djupare analysarbete och
mer detaljerat arbete av varje byggnad som, enligt ESM ska ligga till grund
för ett större projektgenomförande för alla byggnader där kostnaden för
statusbesiktningen beräknas till 3 miljoner.
Avsätts inte medel för presenterade reinvesteringsåtgärder behöver en
konsekvensbeskrivning tas fram för vilka åtgärder som ska skjutas framåt
och läggas till det ackumulerade reinvesteringsbehovet.
Utan statusbesiktning kommer fastighetsenheten att få fortsätta med att
arbeta med s.k. ”Brandkårsutryckningar” d.v.s att reaktivt felavhjälpande
kommer få ske utan långsiktighet eller samordning i åtgärderna.
Fastighetsenhetens befintliga Excell fil med underhållsåtgärder kan användas
för en uppdatering men ett digitalt fastighetsförvaltningsprogram
effektiviserar och gör bilden mer överskådlig för budgetering och
uppföljning.
I steg 2 är det viktigt att veta vilka byggnader som kommunen ska behålla
eller avyttras/rivas. En plan för vilka byggnader som kan tänkas
avyttras/rivas håller på att tas fram av fastighetsenheten. De byggnader som
har tagits fram hittills är i sådant skick att någon form av renovering inte är
möjlig eller kommer att medföra stora investeringar. Denna
avyttrings/rivningsplan kommer att redovisas för teknik-, fritid- och
kulturnämnden under våren år 2021.
Steg 3- Projekt:
Enligt ESM är det i steg 3, där de i steg 2, framtagna åtgärderna görs i s.k.
förädlingsprojekt. Behovet av att utföra större projekt får anstå tills
fastighetsenheten har grepp om hur stort reinvesteringsbehov kommunen
har, vilket vi först vet efter en besiktning av samtliga byggnader. Det är först
i detta läge en tjänsteskrivelse kan tas fram där medel äskas för ett större
omfattande projekt.
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Energianvändningen
För att följa upp byggnadernas energianvändning behöver det finnas digitala
program som ger användaren snabba sammanställningar av
energianvändningen i våra byggnader, tim- dag- vecko- eller årsvis. Idag
sker detta helt manuellt och behöver utvecklas med digital programvara. För
år 2019 kunde inte Ronneby kommun leverera några energiuppgifter till
”Miljöboksluten” då det inte fanns möjlighet för denna tidskrävande
genomgång av alla fakturor för elenergi och fjärrvärme.
ESM pekar på i sin rapport att Ronneby kommun ger bristande information
om vilken area enhet som används, att kommunen har brister i både
avläsningar och mätaruppföljningen. Det har medfört att den energistatistik
som kommunen har lämnat har varit bristfällig under flertal år. De nyckeltal
som används av kommuner idag är viktiga då man talar om både
energianvändningen och energieffektiviseringar per m2, golvyta som idag
ska vara Atemp. År 2016 redovisade Ronneby kommun en energianvändning
på 63 kWh/m2, året därpå redovisades en energianvändning om 245
kWh/m2. Detta är fellevererade uppgifter, där ESM pekar på att Ronneby
kommun ligger någonstans mellan 160-180 kWh/m2. Vid ett större
projektgenomförande skulle Ronneby kommun enligt ESM kunna landa på
ca 100 kWh/m2. Det innebär en effektivisering om ca 12 milj. kWh/år.
Fastighetsenheten har nu köpt in programvara, modul till INCIT Xpand, som
för närvarande håller på att installeras. Genom en bättre kontinuerlig
uppföljning av energi- och tappvattenanvändningen kan avvikelser ses tidigt
och åtskilliga kWh/år sparas för el och fjärrvärme samt åtskilliga m3
tappkallvatten kunna sparas. Vid genomförda energieffektiviseringar kan
man också på ett bättre sätt följa upp vilka energibesparingar som skett.
Dock saknas personella resurser att följa upp denna statistik idag, men kan
nu ske på årsbasis. Fastighetsenheten avvaktar kommande beslut om hur
Ronneby kommun tänker sig hur förvaltningen ska ske inom kommun och
bolag.
Digitalisering
Här bör en gemensam, med Ronneby kommuns bolag, upphandling av
förvaltarprogram ske för att få enlighet inom kommunen.
Med ett digitalt fastighetsförvaltarprogam möjliggör det en hållbar effektiv
förvaltning av Ronneby kommuns byggnader. Idag finns kommunens alla
byggprojekt sedan 6-7 år tillbaka i mappar i digital form. Sökningar efter
uppgifter för en speciell byggnad får ske i olika mappar, och om flera projekt
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har genomförts finns det stor risk att man inte hittar uppgifterna eller att man
inte vet vilket som är den sista handlingen, s.k. relationshandling. Ritningar,
ligger även dessa utspridda i projekten och här saknar fastighetsenheten en
CAD-ansvarig för att samordna ritningar och drift- och
underhållshandlingar. Detta medför att man inte hittar ritningar eller
handlingar som ska ligga till grund för framtida underhållsprojekt vilket kan
resultera i fördyrningar med att upprätta nya ritningar etc.
Kvalitetssystem
För att säkerställa en effektiv och hållbar förvaltning av kommunens, men
även bolagens, byggnader bör det finnas en standard att arbeta efter.
Ronneby kommun har en standard s.k. RKS, Ronneby Kommun Standard,
sedermera kallad RKS, se bilaga 2. Denna RKS har inte uppdaterats sedan år
2013 och har inte gått att använda på flera år då den inte har blivit
uppdaterad med nya standarder och kopplingen till Cradle to Cradle.
Ronneby kommun med Tekniska förvaltningen tog fram denna standard då
man, enligt utsago, ville minska missuppfattningar och underlätta
byggprocessen. Denna standard beskriver, utöver de lagstadgade krav som
finns, hur relationsritningar ska vara utformade och i vilket format de ska
levereras i. Vad som ska ingå i drift- och skötselinstruktioner. Energi- och
miljökrav, låssystem, brand- och ljudkrav. Vilka typer av produkter som ska
användas i byggnaden, t.ex. hur ska WC och RWC normalutrustas.
Belysningskrav och IT-infrastruktur. Skyltning och märkning av
installationer. Beskriver hur uppkoppling ska ske av styr och
övervakningssystem samt brandlarm inbrottslarmlarm ska utföras. Det
saknas även skrivningar om solenergi och elladdstationer vilket behöver
läggas till i ny RKS.
En uppdaterad RKS kommer att bidra med att underlätta kravställandet vid
ny- och ombyggnation för oss alla, även bolagen, inom Ronneby kommun.
Vi säkerställer även våra mål om att uppnå hållbara, energieffektiva och
ändamålsenliga lokaler som har ett bra inomhusklimat. Idag sker större
projektgenomförande under MEX-gruppens ledning som numera finns i
kommunledningsförvaltningen, vilket gör att det än viktigare att vi talar
samma språk om nivå på utförande och hur vi utrustar våra byggnader.
Under 2020 har representanter Martina Adenholm och Unni Johannesson
från Ronneby kommun deltagit i ett projekt med Energisamverkan i
Blekinge under ledning av Energikontor sydost där Regionen och samtliga
kommuner utom Sölvesborgs kommun deltagit. Manualen är ännu ett utkast
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till praktisk manual ”Hållbar byggnation i Blekinge” se bilaga 3 som
kommer att fastställas inom Energikontor Sydost inom kort. Manualen är
framtagen då det behövs gemensamt synsätt för hållbart byggande. Till
grund för byggmanualen ligger tanken om Cradle to cradle. Manualen är
framtagen för nyproduktion, ombyggnation och renovering av byggnader
och dess utemiljöer. Målet med manualen är att vara ett praktiskt verktyg
som ger ett bra stöd för projektledare att genomföra projekt med hållbart
byggande. Denna manual kommer att ge en samsyn på de fokusområden
manualen tar upp som: platsens förutsättningar, hållbar arkitektur och design
på byggnadsnivå, hälsosamma och hållbara materialval, god inomhusmiljö,
rätt resursanvändning, trygga och säkra platser och lokaler, berikande
utemiljöer, delaktighet, kulturell och social livskvalitet
Förslag till beslut
1. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att, den av ESM
bedömda kostnaden för statusbesiktningar av byggnader om 3
miljoner förs in i budgetarbetet inför år 2022.
2. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att fastighetsenheten
under våren år 2021 redovisar de byggnader som är föremål för
avyttring alternativt rivning för Teknik-, Fritid-, och Kulturnämnden.
3. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
besluta bilda en digitaliseringsgrupp med digitaliseringsstrateg och
personal från fastighetsenheten, samt att det ges möjlighet för
Miljöteknik AB, ABRI och Ronneby hus AB att delta, där man tittar
på vilket/vilka fastighetsförvaltarprogram som kan vara aktuella och
redovisar kostnaden för respektive enhet/bolag till nämnd/bolag.
4. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
besluta om att se över möjligheten att Ronneby kommun, efter att
manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge” blivit antagen av
Energikontor Sydost, införlivar denna manual till kommande projekt
inom kommunen år 2021.
5. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
besluta om att bilda en referensgrupp med personal från
fastighetsenheten, MEX-grupp, Miljöteknik AB, ABRI och Ronneby
hus AB, för gemensamt ställningstagande av standardnivåer, i avsikt
att ta fram en ny uppdaterad RKS, Ronneby Kommun Standard.
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
1. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att, den av ESM
bedömda kostnaden för statusbesiktningar av byggnader om 3
miljoner förs in i budgetarbetet inför år 2022.
2. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden beslutar att fastighetsenheten
under våren år 2021 redovisar de byggnader som är föremål för
avyttring alternativt rivning för Teknik-, Fritid-, och Kulturnämnden.
3. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
besluta bilda en digitaliseringsgrupp med digitaliseringsstrateg och
personal från fastighetsenheten, samt att det ges möjlighet för
Miljöteknik AB, ABRI och Ronneby hus AB att delta, där man tittar
på vilket/vilka fastighetsförvaltarprogram som kan vara aktuella och
redovisar kostnaden för respektive enhet/bolag till nämnd/bolag.
4. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
besluta om att se över möjligheten att Ronneby kommun, efter att
manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge” blivit antagen av
Energikontor Sydost, införlivar denna manual till kommande projekt
inom kommunen år 2021.
5. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
besluta om att bilda en referensgrupp med personal från
fastighetsenheten, MEX-grupp, Miljöteknik AB, ABRI och Ronneby
hus AB, för gemensamt ställningstagande av standardnivåer, i avsikt
att ta fram en ny uppdaterad RKS, Ronneby Kommun Standard.
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________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Revisorer Ronneby kommun
Sören Andersson, fastighetschef
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§ 36

Dnr 2021-000065 800

Återrapportering särskilt uppdrag nummer 9 KF 2020
Sammanfattning
Det särskilda uppdraget från Kommunfullmäktige, nummer 9, innebär att
varje nämnd och förvaltning ska arbeta för att förbättra företagsklimatet i
Ronneby kommun under 2020. Teknik- fritid- och kulturnämndens
verksamhet spänner över ett brett verksamhetsområde där delar har en stark
koppling till näringslivet. De verksamhetsområde som har tydligast koppling
är Kulturen med sina kreativa näringar, Fritid med en stark koppling till
föreningslivet och Gata/Park som ofta möter behov och önskemål från
näringslivet.
I förvaltningen och nämnden finns även ett 40-tal lokaler som hyrs ut till
näringsverksamheter. I förvaltningens och nämndens regi finns även ett antal
markytor som till stor del är avsedd för olika typer av näringsverksamhet.
Detta innebär att all personal inom förvaltning i någon form har en direkt
kontakt med näringslivet.
I förvaltningen hanteras även ett antal olika tillståndsärenden som är direkt
kopplade till näringslivet.
Bedömning
Ett ständigt arbete pågår med digitalisering av tillståndsprocesser, vilket
även inkluderar översyn av blankettutformning och tillhörande anvisningar i
syfte att förenkla. Inom rutin/process för hyresdebitering och
energiavläsning pågår även här ett digitaliseringsarbete.
Kompetensutveckling för personalen i syfte att öka kvaliteten i service och
bemötande planeras för all personal i Ronneby kommun.
Förvaltningen har en aktiv roll i ”Tillsammans för Ronneby” som är ett
forum för samverkan mellan kommun, fastighetsägare och handel.
Representation finns även i Brunnsgruppen.
Förslag till beslut
Teknik- fritid och kulturnämnden noterar återrapporteringen av uppdraget
och översänder det till Näringslivschefen för sammanställande av hela
koncernens övergripande uppdragsbeskrivning.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
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Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera återrapporteringen av
uppdraget och översänder det till Näringslivschefen för sammanställande av
hela koncernens övergripande uppdragsbeskrivning.
________________
Exp:
Torbjörn Lind, Näringslivschef
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§ 37

Dnr 2021-000089 800

Föreningsbidrag 2021 - Kompensation för uteblivna
intäkter pga. Covid-19
Sammanfattning
Krisledningsnämnden beslutade den 7 april 2020 att tilldela Teknik, - fritid
och kulturnämnden 1 000 000 kronor att utbetala som ett stöd till föreningar
för uteblivna intäkter på grund av Covid-19 för perioden 200401–200831.
Av 33 ansökningar beviljades 32 stycken bidrag med ett totalt belopp på
999 797 kronor.
Den 11 december 2020 tog Ronneby kommuns krisledningsnämnd med
anledning av Covid-19 pandemin, beslut om ytterligare ett stödpaket för
kommunens föreningar. Detta stödpaket innebar att ytterligare 1 000 000
kronor avsattes till föreningar för förlorade intäkter på grund av Covid-19.
Stödet avsåg perioden 200901–201231.
Totalt ansökte 28 föreningar om stödet i den här omgången vilket genererade
en totalsumma, innan handläggning, på 1 477 496 kronor.
Efter handläggning och reducering av ansökta belopp utgick den totala
summan på 911 095 kronor.
Bedömning
 Uteblivna sponsorintäkter, löner/arvoden samt alla uteblivna intäkter
som inte ingår i den aktuella perioden, 200901–201231, har inte
innefattats i bedömningen.
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Bedömningen baseras på uteblivna intäkter för planerade tävlingar
och evenemang, entréavgifter, kioskverksamhet, hyror samt
funktionärsintäkter under perioden 200901–201231. Alla
ansökningar är bedömda utifrån tydliga, styrkta och, för perioden,
adekvata inskickade underlag.



4 föreningar har sökt och beviljats stöd för 3:e kvartalet 2020 via
regeringens stödpaket som handlades och betalades ut av
Riksidrottsförbundet. De föreningar som beviljats stöd från
riksidrottsförbundet har under förvaltningens handläggning fått sitt
sökta belopp reducerat med den del av stödet som faller under aktuell
period 200901-201213.
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5 föreningar har ansökt om stöd för 4:e kvartalet 2020 via
regeringens stödpaket som handläggs och betalas ut av
Riksidrottsförbundet. Handläggningen för detta stöd beräknas vara
klar senast 210224 och utbetalning sker sedan skyndsamt. De
föreningar som beviljas stöd från riksidrottsförbundet kommer att få
sitt belopp reducerat med samma summa eftersom hela kvartal 4
ingår i perioden.



3 föreningar har sökt och beviljats stöd för hela 2020 från Boverket
via Bygdegårdarnas riksförbund. Föreningarna har under
förvaltningens handläggning fått sitt sökta belopp reducerat med del
av stödet som faller under aktuell period 200901-201231.



En förening har sökt och beviljats stöd för hela 2020 från Boverket
via Folkets Hus & Parker. Föreningen har under förvaltningens
handläggning fått sitt sökta belopp reducerat med del av stödet som
faller under aktuell period 200901-201231.



En förening har sökt och beviljats stöd för hela 2020 från IOGT/NTO
”Våra gårdar”. Föreningen har under förvaltningens handläggning
fått sitt sökta belopp reducerat med del av stödet som faller under
aktuell period 200901-201231.



Ronneby Atletklubb nekas sin ansökan på 40 000 kronor, föreningen
beviljades kompensation för samma inkomstbortfall vid den första
utbetalningen med 16 843 kronor.



Föreningen Backaryds samhällsförening nekas sin ansökan på 1 100
kronor för vinprovning eftersom aktiviteten går emot kommunens
bidragsregler och alkoholpolicyn.



Föreningen Blekinge Läns Hemslöjd nekas sin ansökan på 19 300
kronor på grund av bristfälliga underlag i redovisningen. Föreningen
har trots upprepade kontakter och påminnelser inte kunnat inkomma
med godtagbara och bedömningsbara underlag.
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Bedömningen är att föreningarna ska beviljas full täckning av sökta belopp
undantaget är de 5 föreningar som väntar besked från Riksidrottsförbundet.
Deras belopp kommer att justeras med den summan de tilldelas i stöd från
Riksidrottsförbundet.
Förslag till beslut
Teknik- fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, - fritid och
kulturnämnden att besluta enligt bifogat förslag
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Teo
Zickbauer (S), Martin Johansson (S), Magnus Björk (S), Bengt Sven Åke
Johansson (SD) och Fredrik Jacobsen (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget
att bidragen kommer reduceras vid tillkomst av ytterligare bidrag från
riksidrottsförbundet eller eventuella övriga nationella bidrag.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar om utbetalningar enligt bilagt
förslag med tillägget att bidragen kommer reduceras vid tillkomst av
ytterligare bidrag från riksidrottsförbundet eller eventuella övriga nationella
bidrag.
________________
Bilaga 4: Stödpaket 200901-201231 - inaktuell
Bilaga 5: Stödpaket 200901-201231 med avräkning för bidrag från RF slutgiltig
Exp:
Shirin Sahebjamee, handläggare
Peter Parnfelt, handläggare
Nicklas Martinsson, verksamhetschef
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§ 38

Dnr 2020-000610 109

MEDBORGARFÖRSLAG - önskan om att det byggs en
större hundrastgård i Kallinge
Sammanfattning
Förslagsställaren önskar en ny större hundrastgård i Kallinge
Bedömning
Gatu/Parkenhetens bedömning är att Kallinge är ingen större tätort och har
många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla
bostadsområden där rastning av hundar kan ske.
Förslag till beslut
Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Patrik Hellsberg, Gatu/parkchef
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§ 39

Dnr 2020-000475 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Anlägg ett elljusspår och ett
utegym i Kallinge
Sammanfattning
Ann-Cathrine Holm har 200820 inkommit med ett medborgarförslag om ett
elljusspår och ett utegym placerat i Kallinge. Förslagsställaren beskriver att
det inte finns någon belyst sträcka som inte är asfaltsbelagd och som skulle
kunna nyttjas vintertid.
I Kallinge och dess närhet finns för närvarande inget elljusspår som kan
nyttjas vintertid för löpning eller promenader. Det enda elljusbelysta
motionsspåret som finns är på Karlsnäsområdet och är under vintertid endast
för längdskidåkning. Det har sedan tidigare funnits ett elljusbelyst
motionsspår i Lönnamohagen.
Vid en besiktning under 2020 av motionsspåret i Lönnamohagen uppdagades
att belysningen var trasig, stolpar nedfallna och elkabeln låg över långa
sträckor nere på marken. Enligt uppgift så hände detta 2004 under stormen
Gudrun. Beslut togs av Teknik, -fritid och kulturförvaltningen att stänga av
strömmen till elljusspåret, en mindre del av belysningen sparades till den
pulkabacke som ligger i anslutning till motionsspåret.
Bedömning
Elljusspår
Vid nybyggnation av en elljusslinga så är normen att slingan belyses med
stolpbelysning där elförsörjningen sker via nedgrävda kablar mellan stolparna.
Stolparna placeras sedan med ett mellanrum av 25 meter, där varje belysningsstolpe
med tillhörande arbete kostar c:a 15 000 kronor styck.
På en slinga av exempelvis Lönnamohagens storlek som är 1 kilometer lång hade
kostnaden för belysningsstolparna landat på c:a 600 000 kronor. Utöver kostnad för
själva belysningen så tillkommer årliga kostnader i form av energikostnader, drift
och underhåll i form av röjning, ny spårbeläggning, byte av ljuskällor, etc.
Utegym
Förslagsställarens motivering till att kommunen ska anlägga ett utegym är den
pågående pandemin samt att det hade gynnat dem som har hinder för att träna
inomhus.
Förslagsställaren har inte angett någon plats för utegymmet vilket innebär att en
platsutredning måste göras där lämpliga ytor presenteras.
Teknik, -fritid och kulturnämnden beslutade 201117 att återremittera ärendet med
beslutstext (§ 195)
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”Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda alternativ avseende plats för utegym med tillhörande
kostnadsberäkning.”
Lönnamohagen
Kommunen äger marken och delar av ytan är planlagd som natur. Där
motionsspåret ligger finns det ingen detaljplan. Bedömningen är att det skulle gå att
placera in ett utegym på platsen.
Soft center arena
Kommunen äger marken och detaljplanen är angiven som idrottsområde, men
består av stora delar med ”prickad mark”, mark som inte får bebyggas.


Kostnader:
Det senaste utegymmet som byggts i kommunal regi byggdes i Brunnsskogen
för en kostnad av 120 000 kronor, detta utan en kostnad för markarbete.



Utöver dessa 120 000 kronorna tillkommer kostnader för markarbete,
transporter samt montering. Denna kostnad uppskattas till c:a 50 000 -80 000
kronor.



Årliga kostnader för drift och underhåll. Denna kostnad uppskattas till c:a
10 000 kronor per år.
Summan totalt för anläggandet av ett utegym är c:a 180 000 – 210 000 kronor

Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda framtida
lokalisering och nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i framtida
budgetarbete. Lönnamohagen och området vid Soft center arena är två tänkbara
platser för en etablering av utegym.
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, -fritid och kulturnämnden
att med ovanstående text anse medborgarförslaget besvarat.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att yttra att teknik- fritid- och
kulturförvaltningen har ett pågående uppdrag att utreda framtida lokalisering och
nybyggnation av utegym, uppdraget är upptaget i framtida budgetarbete.
Lönnamohagen och området vid Soft center arena är två tänkbara platser för en
etablering av utegym.
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att med ovanstående text anse
medborgarförslaget besvarat.

________________
Exp:
Förslagsställare
Nicklas Martinsson, verksamhetschef
Eva Hansson, registrator
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§ 40

Dnr 2020-000614 109

MEDBORGARFÖRSLAG - Placering av flyttbara stolpar
på Karlskronagatan/gågatan i Ronneby
Sammanfattning
Medborgarförslaget beskriver flyttbara stolpar som ska förhindra trafik på
gågatan utanför tillåtna tider. Föreslås skötas av personal från Gatu/Park
enheten
Bedömning
Förslaget i sig med flyttbara stolpar är relevant då det förekommer trafik på
tider då bilkörning är förbjuden. Men Ronneby kommuns Lokala
trafikföreskrifter skall följas om inte är det en polisiär fråga eller en fråga för
parkeringsvakterna. Dessutom finns aspekten gällande ”blåljusfordon” som
också måste hanteras.
Karlskronagatan ingår i den beslutade och förestående Stadslivsanalysen
som ska genomföras i Centrum. Frågeställningen angående flyttbara stolpar
eller begränsningar av trafik på Karlskrona gatan bör hanteras inom den
utredningen.
Förslag till beslut
Gatu/Parkenheten förslår att:
Teknik- fritid och kulturnämnden anser därmed att medborgarförslaget är
besvarat.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Bengt Sven Åke
Johansson (SD).
Yrkanden
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Patrik Hellsberg, Gatu/parkchef
Eva Hansson, registrator
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§ 41

Dnr 2020-000478 109

MEDBORGARFÖRSLAG angående trafiksituationen på
Droppemålavägen
Sammanfattning
Förslagsställaren skriver följande: Mitt namn är Jan Karlsson och jag bor
sedan 4/5 2O2O på Droppemålavägen 38 Ekenäs i Ronneby kommun.
Jag är bestört över hur fort folk kör härute. Alla; yrkestrafik, privata bilister
och mopeder kör långt över tillåten hastighet. Det blev en aning bättre när de
särskilda trafikskyltarna som visar ens hastighet sattes upp. Döm om min
förvåning när de plötsligt var borta. Jag trodde de var stulna men har efter
förfrågningar förstått att kommunen flyttar runt dem på olika ställen. En
märklig åtgärd kan man tycka. Besparing eller ??
Hastigheten har efter dessa skyltars borttagande återgått till tidigare nivåer
För närvarande skulle jag gissa att mellan 5-1,0 % kör lagligt d.v.s.
30km/tim. Beklämmande. Jag föreslår någon typ av farthinder aktivt
fartgupp, skyltar med tillåten hastighet placerade omlott som vid Knut
Hahnskolan, smalare väg med promenadstråk på ena sidan och cykel på
andra. Vägbulor är väl ingen bra lösning med tanke på kollektivtrafiken som
kör på vägen, skyltar som visar ens egen hastighet(se ovan). Gärna aktiva
fartgupp som används i många kommuner bl. annat i Malmö på
mariedalsvägen.
Jag menar också att 50 km som är tillåten hastighet på vinterhalvåret är för
högt och borde sänkas till 40 km/tim. Vi ser en ökad takt av
permanentboende i området och dessa borde få den respekt och den
uppmärksamhet de förtjänar.
Bedömning
På aktuell del av Droppemålavägen är det hastighetsbegränsning på 30 km/h
under perioden15/5-31/8, övrig period är det 50 km/h. Anledningen till att
det är lägre hastighet under sommarmånaderna är att det ligger en badplats
intill Droppemålavägen. Vägen är en huvudgata och är belyst, det finns
utbyggd gång- och cykelbana på vägens västra sida, något som separerar
oskyddade trafikanter från fordon. Strax väster om Rördromsvägen, vid
parkeringsplatsen till badplatsen finns det ett upphöjt övergångsställe med
bra siktförhållande.
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Ronneby kommun har utfört trafikmätningar på två olika punkter längs
Droppemålavägen. Den ena mätpunkten (MP 119) vid badplatsen och den
andra mätpunkten (MP 131) var norr om Tärnvägen. Teknik-, fritid- och
kulturförvaltningen fick medborgarförslaget i oktober 2020 när det är
hastighetsbegränsning på 50 km/h. Därför finns den ingen trafikmätning för
2020 när hastighetsbegränsning var 30 km/h.
Mätningarna gjordes under en veckas tid (50 km/h) och trafikbelastningen på
MP 119 (badplatsen) var 1136 fordon per dygn med medelhastighet 41 km/h.
85 % har kört långsammare än 48 km/h. Maxhastigheten var under
mätperioden 78 km/h.
Trafikbelastningen på MP131 (norr om Tärnvägen) 1225 fordon per dygn
med medelhastighet 43 km/h. 85 % har kör långsammare än 52 km/h.
Maxhastigheten var under mätperioden 100 km/h.
Fortkörningar är ett polisärende och mätresultaten har skickats till polisen.
Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera
liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Droppemålavägen.
Bristande respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till
oskyddade trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är
svårt att ändra på. Det är inte möjligt att bygga bort alla
hastighetsöverträdelser. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett
trafiksäkert sätt och polisens uppgift att övervaka gällande lagar och regler.
Det är inte lämpligt att ändra hastigheten i en del av tätorten till 40 km/h.
Man ska eftersträva en så jämn hastighet som möjligt för att hastigheter i 10steg undviks.
När det gäller fysiska åtgärder såsom farthinder och liknande så har vi
prioriterat skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter
genomförs. Övergångsstället vid badplatsen är upphöjt.
Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och
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skador i trafiken) har det inte inrapporteras från polis och sjukvård någon
olycka på den aktuella platsen under de senaste 10 åren.
När det gäller frågan om hastighetsdisplayen placeras de ut på olika platser i
kommunen bland annat baserat på inkomna synpunkter från medborgarna.
Det är viktigt att så många platser som möjligt kan få den möjligheten att bli
påmind om vilken hastighet man kör i.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden att avslå förslaget om farthinder eller hastighetsbegränsning
till 40 km/h med motiveringen att övergångsstället vid badplatsen är upphöjt
med bra siktförhållande och det finns utbyggd gång- och cykelbana på
vägens västra sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon.
Under perioden där hastighetsbegränsningen var 50 km/h visade inte
mätresultatet på alltför höga hastigheter (medelhastighet 41 km/h
resp.43/km/h och 85 % kört långsammare än 48 km/h resp. 52 km/h vid de
olika mätpunkterna). Det är inte lämpligt att ändra hastigheten i en del av
tätorten till 40 km/h. Man ska eftersträva en så jämn hastighet som möjligt
för att hastigheter i 10-steg undviks.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Tommy Persson (S),
Martin Johansson (S) och Willy Persson (KD) och Fredrik Jacobsen (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå förslaget om farthinder
eller hastighetsbegränsning till 40 km/h med motiveringen att
övergångsstället vid badplatsen är upphöjt med bra siktförhållande och det
finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens västra sida, något som
separerar oskyddade trafikanter från fordon. Under perioden där
hastighetsbegränsningen var 50 km/h visade inte mätresultatet på alltför
höga hastigheter (medelhastighet 41 km/h resp.43/km/h och 85 % kört
långsammare än 48 km/h resp. 52 km/h vid de olika mätpunkterna). Det är
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inte lämpligt att ändra hastigheten i en del av tätorten till 40 km/h. Man ska
eftersträva en så jämn hastighet som möjligt för att hastigheter i 10-steg
undviks.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Ann Thomasson, trafikansvarig
Eva Hansson, registrator
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§ 42

Dnr 2020-000611 109

MEDBORGARFÖRSLAG uteserveringar/uteplatser i
centrala Ronneby
Sammanfattning
Förslagsställaren skriver följande: Nu när ni håller på med markarbete på
Västra torggatan utanför restaurang Italiana så passa på att ta bort
parkeringsplatserna och gör en uteservering där. Det gynnar både matgäster
och restaurangägaren. Eller gör torget till ett mattorg där restaurangerna kan
ha uteplatser på torget hela säsongen med värme vid behov. Då skulle det bli
ett mer levande centrum och corona vänligt. Tänk lite som lilla torg i Malmö
eller andra städer där restaurangerna kan fungera hela året.
Bedömning
Vi ser positivt till förslaget på uteserveringar men att ta parkeringsplatser i
anspråk på Västra Torggatan som har en mycket hög nyttjandegrad är
tveksamt.
Att ha så kallade satellitserveringar på torget, det vill säga uteserveringar
som inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en
mellanliggande bilväg, är inte tillåtet.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och
kulturnämnden förslå Kommunstyrelsen anse medborgarförslaget besvarat.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förslå Kommunstyrelsen
beslutat att medborgarförslaget anses besvarat enligt följande:
Vi ser positivt till förslaget på uteserveringar men att ta parkeringsplatser i
anspråk på Västra Torggatan som har en mycket hög nyttjandegrad är
tveksamt.
Att ha så kallade satellitserveringar på torget, det vill säga uteserveringar
som inte ligger i nära anslutning till restaurangen eller med en
mellanliggande bilväg, är inte tillåtet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Ann Thomasson, trafikansvarig
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§ 43

Dnr 2021-000014 192

Motion från Nicolás Westrup (SD) angående
iordningställande av stranden på Karön
Sammanfattning
Nicolás Westrup har lämnat en motion angående en upprustning av
badstranden på Karön. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen för ett yttrande.
Bedömning
”Att utreda kostnad och borttagande av sjögräs”
Borttagande av sjögräs eller vass är klassat som vattenverksamhet och
åligger markägaren. Gällande Karön är Ronneby kommun markägare och det
interna ansvaret ligger på Mark och exploateringsenheten.
”Att utreda kostnaden för att lägga ny sand på stranden och i vattnet ända
ut till bryggans slut”
Att lägga ny sand på stranden innebär att sanden behöver transporteras med
båt till Karön, vilket fördyrar åtgärden. Ansvaret för sandstranden ligger på
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.
Förvaltningen bedömer att 15 kubikmeter sand behövs till sandstranden,
detta till uppskattad kostnad bestående av:


Inköp av 25 kubikmeter sand x 150 kronor = 3750 kronor.



Transport av sand via lastbil till hamnen, 15 resor x 2 timmar á 641
kronor = 19 230 kronor.



Lastning, lossning och skeppning med hamnbåten till Karön, 30
mantimmar á 641 kronor = 19 230 kronor.



Lastning och transport av Bobcat till Karön tur och retur, 4 timmar á
641 kronor = 2564 kronor.



Körning och utspridning på Karön med Bobcat, 12 timmar á 415
kronor = 4980 kronor.



Personal som kör och sprider ut sanden på Karön, 12 timmar á 641
kronor = 7692 kronor.



Oförutsägbara utgifter, 15 % = 8054 kronor.

Total kostnad: 61 750 kronor
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I Teknik, -fritid och kulturförvaltningens budget finns inte dessa medel
avsatta.
Att lägga ny sand i vattnet är klassat som vattenarbete och åligger
markägaren. Ronneby kommun är markägare och ansvaret ligger på Mark
och exploateringsenheten.
”Om kommunen eller någon annan sätter dit en glasskiosk”
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ska tillse och ansvara för badplatsens
skötsel. Ansvaret för att främja turism eller i övrigt öka antalet gäster via
exempelvis glassförsäljning, bör åläggas Näringsliv och
kommunikationsenheten.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att uppdra
Mark och exploateringsenheten de föreslagna åtgärderna som åligger
markägaren samt att tillföra Teknik, -fritid och kulturförvaltningen medel
enligt skrivelsen för, den i motionen, föreslagna åtgärden gällande ny sand
på badstranden.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy Persson (S), Jesper Rehn (L),
Martin Johansson (S) och Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
föreslår Kommunfullmäktige besluta att besvara motionären med att teknikfritid- och kulturnämnden endast kan yttra sig om de landbaserade
markområden, teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig avseende den
delen positiv till motionärens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden förslår Kommunfullmäktige besluta att
besvara motionären med att teknik- fritid- och kulturnämnden endast kan
yttra sig om de landbaserade markområden, teknik- fritid- och
kulturnämnden ställer sig avseende den delen positiv till motionärens
förslag.
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________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Nicolas Westrup (SD)
Nicklas Martinsson, verksamhetschef
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§ 44

Dnr 2021-000090 009

Detaljplan remiss - Hjortsberga 4:73
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för
Hjortsberga 4:73 – Södra Johannishus. Planens syfte är att i enlighet med
Plan- och bygglagen skapa möjlighet att uppföra bostäder, skola, vård och
centrumverksamhet inom området. Planen hanteras med ett
standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby
2035. Planen befinner sig i samrådesskedet och det finns möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget. Planhandlingarna finns i sin helhet på Hjortsberga
4:73 - Södra Johannishus - ronneby.se
Planområdet är beläget i södra delen av Johannishus tätort. Området är cirka
16 hektar och ägs i sin helhet av kommunen. Detaljplanens utformning
möjliggör en etappvis utbyggnad av området. Inom en liten del av
planområdet gäller idag detaljplan för Hjortsberga 4:73 m.fl. antagen 1982.
Planen medger område för småindustri samt ett mindre naturområde. Denna
del av gällande plan avses upphävas och ersättas med den nya detaljplanen.
Inom detta område finns idag en drivmedelsstation, som avses flyttas i det
nya förslaget till detaljplan. I övrigt är det aktuella planområdet obebyggt
och består i huvudsak av skogsmark.
Planen är utformad för att ge möjlighet att uppföra bostäder i olika storlek,
med olika exploateringsgrad och i olika utförande. Området som avses för
skola, vård och centrumverksamhet avses bebyggas med vård- och
omsorgsboende samt förskola. Natur- och grönstråk sparas inom
planområdet vilket ger möjlighet till passager till den omgivande miljön.
Detaljplaneområdet angörs norrifrån via Öster Marksvägen. Då detaljplanen
endast berör kommunal mark ansvarar kommunen för utbyggnad av
allmänna platser och anläggningar enligt detaljplanen. För kvartersmarkens
iordningställande och bebyggande ansvarar respektive kommande
exploatör/fastighetsägare. Vägar, belysning och dagvattenhantering kommer
att utredas närmre i samband med det fortsatta planarbetet.
Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen lämnar följande synpunkter på
planförslaget:
Trafiklösningen inom planområdet behöver studeras vidare. Utfarter ska
anordnas med god trafiksäkerhet, det vill säga att siktskymmande detaljer
ska undvikas i dess närområde. Viktigt att poängtera är även att det inte är
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lämpligt med utfart direkt mot Johannishusvägen. I det vidare arbetet bör
området vid Johanneshusvägen/Öster Marksvägen inkluderas i
trafikutredningen. Detta med tanke på att verksamheter som detaljplanen
tillåter förväntas genererar mycket trafik. Även de oskyddade trafikanternas
behov bör vägas in i denna utredning. Möjligheten till att ladda elbilar samt
strategiskt placerade cykelparkeringsplatser bör vägas in i planarbetet.
Dagvattenfrågan behöver utredas närmare i det fortsatta planarbetet, för att
kunna bedöma lämplig hantering av dagvatten.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden förslås lämna följande synpunkter på
planförslaget:


Trafikutredning bör göras som även inkluderar området vid
Johanneshusvägen/Öster Marksvägen.



Det är inte lämpligt med utfarter från planområdet direkt mot
Johannishusvägen.



Dagvattenutredning bör göras för att kunna bedöma lämplig
hantering av dagvatten i området.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M) och Bengt Sven Åke
Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
förklarar punkten omedelbart justerad.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på
planförslaget:
 Trafikutredning bör göras som även inkluderar området vid
Johanneshusvägen/Öster Marksvägen.


Justerandes sign

Det är inte lämpligt med utfarter från planområdet direkt mot
Johannishusvägen.
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Dagvattenutredning bör göras för att kunna bedöma lämplig
hantering av dagvatten i området.

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förklara punkten omedelbart
justerad.
________________
Exp:
Karla Hentzel, miljö- och byggnadsnämnden
Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 45

Dnr 2021-000066 009

Detaljplan remiss - Rönnbäret 2
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för
Rönnbäret 2 med flera fastigheter - Påtorps gamla skola. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse som är
kulturhistoriskt anpassad till villorna i Rönninge samt kulturmiljön vid
brunnen.
Planområdet är ca 7000m2. Inom området finns idag Påtorps gamla skola
som är en tegelbyggnad som uppfördes runt sekelskiftet 1800-1900. Senast
byggnaden var i bruk var på 1970-talet då den användes som småindustri.
Mycket av byggnadens tidigare värden har gått förlorade under den tid då
den stått oanvänd. Den fastighet som avses exploateras, Rönnbäret 2 ägs av
en privat fastighetsägare.
Planarbetet startades upp 2017 och hanteras med ett utökat planförfarande
eftersom detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten
och i övrigt är av stor betydelse. Planförslaget är förenligt med
översiktsplanen och kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Planförslaget har tidigare varit utskickat för samråd under oktober 2019.
Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. Bland
annat har höjdsättning och utformning av bebyggelsen justerats och
planhandlingar har kompletterats med ett gestaltningsprogram.
Planhandlingarna finns i sin helhet på Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola" ronneby.se
Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård. Av den
anledningen är det särskilt viktigt att utformningen av ny bebyggelse sker
med hänsyn till dessa värden. Särskild koppling finns till området Rönninge,
beläget på andra sidan Ronnebyån. Med hänsyn till närområdets höga
kulturhistoriska värden reglerar detaljplanen bebyggelsens utformning och
till viss del placering. Syftet med bestämmelserna är att skapa enhetlighet
och att bebyggelsen inom planområdet inte ska medföra påtaglig skada på
riksintresset.
Detaljplanen omfattar även en del av Ronnebyån som ges ändamålet
vattenområde. Mellan Ronnebyån och fastigheten Rönnbäret 2 regleras
marken till park. Genom parkområdet finns en gång- och cykelväg.
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Exploatering av området kommer medföra ökad trafik. Fordonstrafiken
ansluter till Fornanäsvägen. In- och utfart kommer regleras till den norra
delen av området. Bedömningen är att den trafikökning som förväntas i
samband med planens genomförande inte kommer att leda till betydande
olägenhet för närboende. Gator i anslutning till planområdet är anpassade för
den framtida trafikmängden.
Bedömning
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen lämnar följande synpunkter på
planförslaget:


I detaljplanearbetet bör alltid laddinfrastrukturen för elfordon
beaktas. Även lättillgängliga platser för cykelparkeringar bör beaktas.



Utfarter skall anordnas med god trafiksäkerhet, d.v.s. siktskymmande
detaljer skall undvikas i dess närområde.



Fastighetsägaren ansvarar för att ordna parkeringsplatser för boende.

Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturnämnden förslås lämna följande yttrande:




Utfarter skall anordnas med god trafiksäkerhet, d.v.s. siktskymmande
detaljer skall undvikas i dess närområde.
Fastighetsägaren ansvarar för att ordna parkeringsplatser för boende.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
förklarar paragrafen omedelbart justerat.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att:
 Utfarter skall anordnas med god trafiksäkerhet, d.v.s. siktskymmande
detaljer skall undvikas i dess närområde.
 Fastighetsägaren ansvarar för att ordna parkeringsplatser för boende.
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förklara paragrafen
omedelbart justerad.
________________
Exp:
Hanna Faming, miljö- och byggnadsnämnden
Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 46

Dnr 2021-000021 009

Information från förvaltningen 2021
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Karlsson och gatu/parkchef Patrik Hellsberg
föredrar aktuellt inom nämndens verksamhet.
Vad gäller trafiksituationen vid utfarten från ICA och stadshuset finns ett
beslut från miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-19 där nämnden begär en
fördjupad översiktsplan. Vidare har Strategiska utvecklingsenheten ett
uppdrag som berör rondellen vid västra industrigatan. Mark- och
exploateringsenheten arbetar med projekt kring utfarterna från Lidl och
Preem lite längre bort på Karlshamnsvägen.
Förvaltningen bevakar de pågående utredningarna.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S),
Tommy Persson (S), Willy Persson (KD), Martin Johansson (S) och Fredrik
Jacobsen (M).
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Patrik Hellsberg, Gatu/parkchef
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§ 47

Dnr 2020-000594 000

Informationsärende: Återrapportering skolenkät
november 2020
Sammanfattning
Enkätundersökning har genomförts i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 samt i
gymnasiet årskurs 2.
Bedömning
Enkätundersökning har genomförts i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 samt i
gymnasiet årskurs.
Svarsfrekvensen var 23%
Förslag till beslut
Informationen tas till protokollet
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M), Sten-Albert Olsson
(SD), Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S), Teo Zickbauer (S) och Magnus
Johannesson (S).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Elena Johansson, kostchef
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§ 48

Dnr 2021-000068 010

Individärende/sekretess

Justerandes sign
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§ 49

Dnr 2019-000575 001

Dataskyddsombud, Ronneby kommun
Sammanfattning
Sen 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data
Protection Regulation) i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler
om hur man får behandla personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud
(”DSO”). För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder och bolag,
är det obligatoriskt att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll
är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel
utföra kontroller och informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd
person utan kan vara en konsult.
Tidigare har beslut fattats om att Anders Karlsson ska inneha rollen som
DSO för kommunen under perioden 9 oktober 2020 till och med den 1
februari 2021. Detta föreslås förlängas tills vidare.
Förslag till beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Anders Karlsson,
kommunarkivarie som dataskyddsombud.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Anders Karlsson,
kommunarkivarie som dataskyddsombud.
________________
Exp:
Anders Karlsson, kommunarkivarie
Anna-Karin Sonesson, kanslichef
Anders Karlsson, förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55(58)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-23
Teknik-fritid- och kulturnämnden

§ 50

Dnr 2021-000022 009

Delgivningsärenden 2021
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:


Protokollsutdrag KF 2021-01-28 § 21 Vision för gamla teatern
”Kommunfullmäktige ställer sig positiv till genomförande av
förstudie enligt teknik- fritid- och kulturnämndens förslag. Kostnaden
hanteras inom teknik- fritid- och kulturnämndens ram”.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
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§ 51

Dnr 2021-000023 009

Delegationsbeslut, internkontroll
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras: Sammanställning över
delegationsbeslut februari, till detta protokoll bifogad bilaga 6.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M).
Yrkanden
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik- fritid- och kulturnämnden
beslutar att notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på föreliggande yrkande
och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till
protokollet.
________________
Bilaga 6: Delegationsbeslut februari

Justerandes sign
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§ 52

Dnr 2021-000024 009

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor föreligger vid sammanträdet.
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Bilaga1

Internbudget 2021, Teknik-, fritid och kulturnämnden
• Återstående generell besparing att hantera 2021 är 1990 tkr. Utöver
det så har TFKs ramar minskats med 98 tkr för att finansiera tjänsten
Fordonsstrateg, samt 95 tkr för att hantera tidigare besparing
gällande ”Sopor”. Även den ettårs-åtgärden som hanterades i
Internbudget 2020, höjda intäkter skogen, behöver hanteras inför
2021.
• Totalt innebär det att ramsänkningar på ca 2380 tkr behöver göras i
Internbudget 2021 för nå rambelopp.

Åtgärder inarbetade i Internbudget 2021 för att hantera
ramsänkning
• Stängning tillagningskök Ålycke innebär en nettobesparing på ca 670
tkr, personalkostnader. I samband med stängning ökade
transportkostnader då mat nu transporteras från Knut-Hahn samt
Backsippan.
• Kopieringscentral, digitalisering har inneburit förändring av
verksamhet. Besparing ca 200 tkr.
• Försäljning Röda Magasinet Kilen 2020, besparing 140 tkr.

Åtgärder inarbetade i Internbudget 2021 för att hantera
ramsänkning, forts
• Rivning Espegården, besparing ca 470 tkr
• Tidsförskjutning tillagningskök, obs enbart 1 år, besparing ca 500 tkr.
• Hyra Kallinge fritidsgård KF-budget 2020, redan inarbetad i budget.
Besparing ca 320 tkr.

Beslut KF-budget 2018-2021, inarbetade i Internbudget
2021
• Ökade ekologiska inköp livsmedel, 500 tkr
• Energibesparingar (investeringar i energibesparande åtgärder), -200 tkr
• Återföring tidigare sopbesparing, 800 tkr
• Nya paviljonger Espedalsskolan, 487 tkr
• Utemiljöer skolor/förskolor, 725 tkr

• Anläggningsbidrag , 50 tkr

Övriga justeringar hanterade i Internbudget 2021
• Ramjustering mellan Personalenheten och TFK gällande
trygghetsanställning, gäller både bidragsintäkter och
personalkostnader. Berör Park, Bibliotek, Kost och Vaktmästeri.
Intäkter ca -2090, personalkostnader ca 4990 tkr.
• Hanterat löneöversyn 2020 påverkan budget 2021, även löneöversyn
gällande Kommunal är nu klar.
• Räknat upp städkostnader med 1,7% (ISS prisökning 2021)
• Räknat upp externa hyreskostnader med 2,2%

• Noggrann översyn av licenskostnader alla verksamheter, kostnaderna ökar.
• Slagit ihop verksamheterna C 200 (produktionsskog) och C 263
(tätortsnäraskog) enligt önskemål från verksamhet.
• Flyttat ut budget för utbildning-personalvård från verksamhetschef till
respektive enhetschef gällande Fritid- och kulturenheten. Blir nu hanterat
lika över hela förvaltningen.
• Justerat städkostnader på Softcenter arena, efter om/tillbyggnad så fanns
det inte täckning för städ.
• Dragit ner 1 fritidsledare efter dialog med enhetschef. Just nu finns det 3
vakanta tjänster. Får man tillsätta 2 av dem så kan man bedriva bra
verksamhet.

• Restaurang Vidablick är hanterad som om den är stängd tom sista juni
2021.
• Flyttat 30% av delad tjänst på Naturbruksgymnasiet från Kostenheten till
Utbildningsförvaltningen. Ytterligare ev justering återstår att titta över på
önskemål av verksamhetschef kost och skolområdeschef UTB.
• Ökat bidragsintäkter för mjölkstöd Jordbruksverket.

• Fördelat ut intäkter, livsmedel och förbrukningsmaterial enl
fördelningsmodeller inom verksamheter 872 och 873.
• Justerat för dyrare leasingbilar
• Lagt mycket fokus på Fastighetsenheten och möjlighet till bättre
uppföljningar. Kompletterat med 2 nya aktiviteter.

• Räknat fram nya internhyror (självkostnadsbaserade), inte justerat i
Internbudgetförslaget. Ramjustering mellan Fastighetsenheten och
dess internhyresgäster återstår.
• Flyttat fastigheter mellan verksamheter för att underlätta för
felanmälan hyresgäster samt momshantering nytt inköpssystem.

• Och en massa andra justeringar främst mellan slag för enklare och
bättre uppföljningar.

Ej hanterat i internbudgetförslaget
• Östra Piren
• Brunnsbadet
• Karö-Ekenäs
• Bokbuss

Bilaga 2

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Bokslut 2020

Budget 2020

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

-174 435
102 919

-173 793
106 069

-177 774
110 079

-3 981
4 010

192 902

193 185

189 818

-3 367

Avskrivningar

71 884

76 691

79 694

3 003

Internränta

16 589

17 340

14 564

-2 776

RESULTAT

209 858

219 492

216 381

-3 111

-1 968
2 820

-1 879
2 996

-1 879
2 991

0
-5

1 791

2 002

2 027

25

0

0

556

556

50 TEKNISK FÖRVALTNING
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
RESULTAT
250 PARKERING
Intäkter
Övriga kostnader
RESULTAT
251 TRAFIKSÄKERHET
Övriga kostnader
RESULTAT

252 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON
Intäkter
Övriga kostnader
RESULTAT
278 KALKNING
Intäkter
Övriga kostnader

0

0

116

116

2 642

3 119

3 811

692

-1 157
736

-985
533

-985
533

0
0

-421

-452

-452

0

24
24

75
75

75
75

0
0

-16
21

-10
35

-10
35

0
0

5

25

25

0

-714
793

-800
850

-800
850

0
0

Sida 1

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
RESULTAT
720 SALUTORGSPLATSER
Intäkter
Övriga kostnader
RESULTAT
860 KAPKOSTN OFÖRDELADE
Övriga kostnader
Avskrivningar

Bokslut 2020

Budget 2020

78

50

Internbudget 2021 Diff 2021-2020
50

0

-29
40

-84
54

-84
54

0
0

11

-30

-30

0

0
0

0
0

0
556

0
556

Internränta

0

0

116

116

RESULTAT

0

0

672

672

-52
2 820

0
2 996

0
2 991

0
-5

870 TEKNISK ADM
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
RESULTAT
51 FASTIGHETSENHETEN
Intäkter
Personalkostnader

178

455

480

25

2 945

3 451

3 471

20

-122 256
17 503

-119 804
17 910

-120 348
19 106

-544
1 196

Övriga kostnader

64 560

60 204

60 944

740

Avskrivningar

54 025

56 305

58 607

2 302

Internränta

12 419

12 673

10 480

-2 193

RESULTAT

26 252

27 288

28 789

1 501

-61
85

-60
56

-61
87

-1
31

Internränta

0

0

0

0

RESULTAT

24

-4

26

30

204 REGLER- O SANERINGSFAST.
Intäkter
Övriga kostnader

610 ARBETSMARKNADSAVDELNING
Sida 2

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

5
5

0
0

0
0

0
0

701 IND- LAGER- AFFÄRS- KONT.
Intäkter
Personalkostnader

-7 576
43

-6 963
0

-7 188
0

-225
0

Övriga kostnader

Övriga kostnader
RESULTAT

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

11 220

7 849

8 994

1 145

Avskrivningar

6 933

6 636

7 177

541

Internränta

1 367

1 264

1 072

-192

RESULTAT

11 987

8 786

10 055

1 269

703 SAMLINGS- O FÖRENINGSLOK.
Intäkter
Personalkostnader

-1 171
2

-1 171
0

-25
0

1 146
0

Övriga kostnader

735

634

215

-419

Avskrivningar

409

408

15

-393

Internränta

78

74

6

-68

RESULTAT

54

-55

211

266

-2 365
9

-2 358
0

-2 268
0

90
0

1 012

882

726

-156

530

522

521

-1

731 BOSTÄDER
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta

106

98

77

-21

RESULTAT

-708

-856

-944

-88

743 SKÄRGÅRDSTRAFIK
Intäkter
Personalkostnader

-35
325

-12
4

-12
0

0
-4

Övriga kostnader

362

289

289

0

14

14

14

0

3

3

2

-1

669

298

293

-5

Avskrivningar
Internränta
RESULTAT

Sida 3

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

820 ADM LOKALFÖRSÖRJNING
Intäkter
Personalkostnader

-23
4 672

0
5 129

0
5 185

0
56

Övriga kostnader

1 046

725

747

22

24

22

24

2

Avskrivningar
Internränta
RESULTAT
821 EGET ARBETE, BYGGN.KONTOR
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

1

1

1

0

5 720

5 877

5 957

80

-4 147
3 083

-3 965
3 126

-4 063
3 129

-98
3

1 060

836

931

95

Avskrivningar

3

3

3

0

Internränta

0

0

0

0

RESULTAT

0

0

0

0

-400
379

-421
399

-428
406

-7
7

21

22

22

0

0

0

0

0

-2 070
460

-1 100
467

-1 100
467

0
0

2 128

1 127

1 127

0

518

494

494

0

-382
338

-370
338

-390
337

-20
-1

Övriga kostnader

90

69

89

20

RESULTAT

46

37

36

-1

830 JOUR O BEREDSKAP
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
RESULTAT
842 KONTORSMATERIELFÖRRÅD
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
RESULTAT
847 CENTRAL BUDGÅNG
Intäkter
Personalkostnader

Sida 4

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

-260
448

-450
449

-250
452

200
3

Övriga kostnader

187

805

405

-400

RESULTAT

375

804

607

-197

860 KAPKOSTN OFÖRDELADE
Övriga kostnader
Avskrivningar

0
0

0
2 848

0
3 725

0
877

Internränta

0

837

833

-4

RESULTAT

0

3 685

4 558

873

-241
212

0
0

0
0

0
0

-30

0

0

0

-19 233
31

-18 618
0

-19 424
0

-806
0

Övriga kostnader

9 328

8 348

8 905

557

Avskrivningar

8 797

8 592

9 722

1 130

Internränta

2 115

1 720

1 687

-33

RESULTAT

1 038

42

890

848

-57 640
88

-57 133
0

-57 474
0

-341
0

848 KOPIERINGSCENTRAL
Intäkter
Personalkostnader

861 INTERNA ARBETEN
Intäkter
Övriga kostnader
RESULTAT
862 FAST FRITIDSVERKSAMHET
Intäkter
Personalkostnader

863 FAST BARNOMSORG O UTBILDN
Intäkter
Personalkostnader

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

Övriga kostnader

22 542

24 124

23 731

-393

Avskrivningar

27 898

27 704

27 943

239

Internränta

6 275

6 198

4 854

-1 344

RESULTAT

-837

893

-946

-1 839

Sida 5

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

-1 197
1

-1 177
0

-1 685
0

-508
0

Övriga kostnader

740

624

761

137

Avskrivningar

463

426

467

41

Internränta

85

77

63

-14

RESULTAT

92

-50

-394

-344

-11 792
28

-11 813
0

-11 791
0

22
0

Övriga kostnader

4 274

4 706

4 714

8

Avskrivningar

5 806

6 061

5 806

-255

Internränta

1 643

1 678

1 295

-383

-41

632

24

-608

-417
9

-417
0

-417
0

0
0

392

441

399

-42

22

21

21

0

864 FAST. RÄDDNINGSKÅREN
Intäkter
Personalkostnader

865 FAST OMSORGSVERKSAMHET
Intäkter
Personalkostnader

RESULTAT
866 FAST PARKVERKSAMHET
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

Internränta

9

9

8

-1

RESULTAT

15

54

11

-43

-3 251
10

-3 597
0

-3 334
0

263
0

867 FAST KULTURVERKSAMHET
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

2 330

2 391

2 482

91

Avskrivningar

708

677

743

66

Internränta

210

195

172

-23

6

-334

63

397

-7 961

-7 871

-7 837

34

RESULTAT
868 LANT- OCH SKOGSBRUKSVHT
Intäkter

Sida 6

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

18

0

0

0

Övriga kostnader

5 272

5 027

5 001

-26

Avskrivningar

Personalkostnader

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

2 236

2 199

2 244

45

Internränta

514

507

401

-106

RESULTAT

80

-138

-191

-53

-1 432
970

-1 868
1 452

-1 904
1 449

-36
-3

462

416

455

39

0

0

0

0

878 VAKTMÄSTARE
Intäkter
Personalkostnader

-601
6 589

-440
6 546

-697
7 681

-257
1 135

Övriga kostnader

1 057

833

864

31

182

172

182

10

869 BYGGLAGET
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
RESULTAT

Avskrivningar
Internränta

13

12

9

-3

7 240

7 123

8 039

916

-28 416
17 439

-29 033
17 053

-32 324
20 150

-3 291
3 097

Övriga kostnader

44 402

44 540

46 690

2 150

Avskrivningar

13 079

14 650

15 076

426

Internränta

3 171

3 582

3 026

-556

RESULTAT

49 676

50 792

52 618

1 826

200 SKOGSVÅRD
Intäkter
Personalkostnader

-3 793
478

-5 200
0

-5 393
0

-193
0

1 408

2 942

4 014

1 072

RESULTAT
53 GATU- OCH PARKENHETEN
Intäkter
Personalkostnader

Övriga kostnader
Avskrivningar
RESULTAT

0

20

0

-20

-1 907

-2 238

-1 379

859
Sida 7

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

-8 809
5 027

-8 176
4 840

-8 531
5 120

-355
280

2 899

2 453

2 605

152

827

827

770

-57

Internränta

56

56

36

-20

RESULTAT

0

0

0

0

-270
10

0
0

0
0

0
0

240 GS-PERSONAL GATUAVDELNING
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar

242 GATUUNDERHÅLL MM
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

6 728

6 226

6 554

328

Avskrivningar

0

32

0

-32

Internränta

0

1

0

-1

RESULTAT

6 468

6 259

6 554

295

243 VINTERVÄGHÅLLNING
Intäkter
Personalkostnader

-59
1 594

-150
1 719

-150
1 762

0
43

Övriga kostnader

2 651

3 351

3 351

0

10

51

10

-41

5

18

3

-15

4 201

4 989

4 976

-13

-4
2

0
0

0
0

0
0

Övriga kostnader

5 730

4 924

4 924

0

Avskrivningar

1 338

1 436

1 715

279

Avskrivningar
Internränta
RESULTAT
244 GATUBELYSNING
Intäkter
Personalkostnader

Internränta
RESULTAT

314

330

337

7

7 380

6 690

6 976

286

245 BIDRAG ENSKILDA VÄGAR
Sida 8

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

Övriga kostnader
RESULTAT

1 513
1 513

1 759
1 759

Internbudget 2021 Diff 2021-2020
1 759
1 759

0
0

246 GEMENSAM VÄGHÅLLNING
Intäkter
Övriga kostnader

-89
2 963

0
2 952

0
2 952

0
0

Avskrivningar

8 235

9 086

9 279

193

Internränta

2 318

2 581

2 110

-471

RESULTAT

13 426

14 619

14 341

-278

-264
226

-190
190

-190
190

0
0

-38

0

0

0

-2 136
41

-1 960
0

-1 960
0

0
0

1 697

1 380

1 380

0

-398

-580

-580

0

-49
3 801

0
4 039

0
4 100

0
61

642

606

574

-32

4 394

4 645

4 674

29

-8 999
6 239

-9 324
6 452

-12 034
9 168

-2 710
2 716

2 103

2 233

2 235

2

605

590

595

5

Internränta

51

49

36

-13

RESULTAT

0

0

0

0

247 INTERNA ARBETEN
Intäkter
Övriga kostnader
RESULTAT
248 EXTERNA ARBETEN
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
RESULTAT
249 ADM ARB.LEDN GATUAVDELN.
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
RESULTAT
260 GS-PERSONAL PARKAVDELN
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar

Sida 9

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)

261 VÄXTDEPÅ, VINTERFÖRVARING
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
RESULTAT
262 BRUNNSPARKEN
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta

Bokslut 2020

Budget 2020

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

-2 087
1

-1 554
0

-1 980
0

-426
0

2 086

1 554

1 980

426

0

0

0

0

-309
27

0
0

0
0

0
0

4 399

3 940

4 503

563

424

420

415

-5

70

69

56

-13

4 610

4 429

4 974

545

263 TÄTORTSNÄRA NATURMARK
Intäkter
Övriga kostnader

0
736

-393
1 072

0
0

393
-1 072

RESULTAT

736

679

0

-679

264 LEKPLATSER INKL BIDRAG
Övriga kostnader
Avskrivningar

231
673

617
723

617
744

0
21

Internränta

149

162

133

-29

RESULTAT

1 053

1 502

1 494

-8

265 PARKVSH RONNEBY
Personalkostnader
Övriga kostnader

133
4 293

0
3 600

0
4 118

0
518

161

167

149

-18

22

24

19

-5

4 609

3 791

4 286

495

RESULTAT

Avskrivningar
Internränta
RESULTAT
266 PARKVSH YTTEROMRÅDEN

Sida 10

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

3
2 342

0
2 362

0
2 555

Avskrivningar

569

569

625

56

Internränta

117

117

103

-14

3 031

3 048

3 283

235

-823
762

-1 007
1 007

-1 007
1 007

0
0

-61

0

0

0

-487
42

-815
0

-815
0

0
0

Övriga kostnader

352

815

815

0

RESULTAT

-92

0

0

0

-237
631

-264
457

-264
457

0
0

207

699

744

45

Internränta

61

167

187

20

RESULTAT

661

1 059

1 124

65

743 SKÄRGÅRDSTRAFIK
Personalkostnader
Övriga kostnader

39
10

3
100

0
100

-3
0

Avskrivningar

30

30

30

0

Personalkostnader
Övriga kostnader

RESULTAT
268 INTERNA ARBETEN
Intäkter
Övriga kostnader
RESULTAT
269 EXTERNA ARBETEN
Intäkter
Personalkostnader

710 HAMNVERKSAMHET
Intäkter
Övriga kostnader
Avskrivningar

Internbudget 2021 Diff 2021-2020
0
193

Internränta

8

8

6

-2

RESULTAT

87

141

136

-5

-17 412
44 238

-17 686
45 847

-17 667
45 174

19
-673

55 KOSTENHETEN
Intäkter
Personalkostnader

Sida 11

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta

Bokslut 2020

Budget 2020

31 278

34 343

Internbudget 2021 Diff 2021-2020
35 038

695

884

993

1 118

125

167

181

168

-13

59 155

63 678

63 831

153

871 ADMINISTRATION KOSTEN
Intäkter
Personalkostnader

-232
3 557

-100
3 806

-190
3 828

-90
22

Övriga kostnader

1 061

1 250

1 312

62

13

220

199

-21

2

49

33

-16

4 401

5 225

5 182

-43

872 KOSTEN UTBILDNING
Intäkter
Personalkostnader

-1 988
28 615

-1 527
29 062

-1 774
29 710

-247
648

Övriga kostnader

18 317

20 821

21 166

345

Avskrivningar

602

511

648

137

Internränta

124

94

103

9

45 670

48 961

49 853

892

-15 192
12 065

-16 059
12 979

-15 703
11 636

356
-1 343

11 900

12 272

12 560

288

270

262

271

9

RESULTAT

Avskrivningar
Internränta
RESULTAT

RESULTAT
873 KOSTEN ÄLDREOMSORG
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta

42

38

32

-6

9 084

9 492

8 796

-696

56 FRITID- OCH KULTURENHETEN
Intäkter
Personalkostnader

-4 384
20 032

-5 391
21 222

-5 556
21 595

-165
373

Övriga kostnader

50 867

52 068

45 091

-6 977

3 895

4 743

4 337

-406

RESULTAT

Avskrivningar

Sida 12

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

831

904

774

-130

71 241

73 546

66 241

-7 305

237 TURISTCAMPINGAR
Intäkter
Övriga kostnader

-20
0

-20
0

-20
0

0
0

Avskrivningar

Internränta
RESULTAT

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

327

334

293

-41

Internränta

34

34

24

-10

RESULTAT

341

348

297

-51

14 828
14 828

14 852
14 852

7 644
7 644

-7 208
-7 208

0
0

101
101

101
101

0
0

-9
10

-12
12

-12
12

0
0

Övriga kostnader

0

0

0

0

RESULTAT

1

0

0

0

315 KULTURVERKSAMHET
Intäkter
Personalkostnader

-830
2 877

-627
3 094

-627
3 105

0
11

Övriga kostnader

4 682

4 994

5 042

48

396

773

510

-263

300 FÖRENINGSSTÖD
Övriga kostnader
RESULTAT
301 ÖVR UNGDOMSVSH SIMSKOLA
Övriga kostnader
RESULTAT
305 LOTTERIER
Intäkter
Personalkostnader

Avskrivningar
Internränta
RESULTAT
320 BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Intäkter

97

135

104

-31

7 222

8 369

8 134

-235

-1 138

-394

-559

-165

Sida 13

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)
Bokslut 2020

Budget 2020

Personalkostnader

7 718

7 621

8 115

494

Övriga kostnader

5 110

4 970

4 996

26

858

949

670

-279

68

70

50

-20

RESULTAT

12 616

13 216

13 272

56

340 ALLM FRITIDSANLÄGGNINGAR
Intäkter
Personalkostnader

-2 013
175

-2 390
411

-2 390
414

0
3

Övriga kostnader

22 814

23 203

23 356

153

608

707

939

232

Avskrivningar
Internränta

Avskrivningar
Internränta

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

68

81

130

49

21 651

22 012

22 449

437

-241
801

-1 908
1 165

-1 908
1 169

0
4

Övriga kostnader

1 334

1 777

1 777

0

Avskrivningar

1 588

1 856

1 807

-49

556

574

459

-115

RESULTAT

4 037

3 464

3 304

-160

350 F-GÅRDAR/MÖTESPLATSER
Intäkter
Personalkostnader

-50
5 055

-40
5 395

-40
5 291

0
-104

Övriga kostnader

1 357

1 548

1 606

58

40

46

40

-6

5

6

5

-1

6 407

6 955

6 902

-53

353 SB Social lov simskola
Intäkter
Övriga kostnader

-50
40

0
0

0
0

0
0

RESULTAT

-10

0

0

0

RESULTAT
343 BRUNNSBADET
Intäkter
Personalkostnader

Internränta

Avskrivningar
Internränta
RESULTAT

Sida 14

Teknik, fritid och kulturnämnden (tkr)

822 ADM. FRITIDSENH, KF-NÄMND
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta

Bokslut 2020

Budget 2020

Internbudget 2021 Diff 2021-2020

-33
3 396

0
3 524

0
3 489

0
-35

702

623

569

-54

78

78

78

0

4

4

2

-2

4 148

4 229

4 138

-91

59 NÄMND TFK
Personalkostnader
Övriga kostnader

888
5

1 041
28

1 063
28

22
0

RESULTAT

893

1 069

1 091

22

100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH
Personalkostnader
Övriga kostnader

888
5

1 041
28

1 063
28

22
0

RESULTAT

893

1 069

1 091

22

RESULTAT

Tabellanteckningar 2021-02-08
Internbudget 2021 till namnd.bt:

Sida 15

Bilaga3
Riskbedömning (bruttolista) - 2021 (Teknik-, fritid- och kulturnämnden)
Riskområde

Risker

Processer och
Rutiner

Bisyssla - Att medarbetare har
dubbla roller/intressen
(förtroendeskadligt,
arbetshindrande, konkurrerande)
Anställning av närstående hanteras
fel
Användare med felaktig behörighet i
verksamhetssystem som innehåller
person uppgifter.
Att chefer och ansvariga inte har
tillräcklig utbildning gällande
brandskydd

Arbetsmiljö

Post- och
dokumenthantering

Bemanning och
kompetens
introduktion av ny
personal

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

2. Mindre
sannolik
3. Möjlig

3. Kännbar

3. Möjlig

8 Bokslut
2021

Uppföljning vid RUS-samtal

6 April
2021
12 April
2021

Kontrollera rutiner vid
anställning.
Stickprovskontroll av
användare

4. Allvarlig

12 April
2021

4. Sannolik

4. Allvarlig

16 April
2021

För hög arbetsbelastning

3. Möjlig

4. Allvarlig

Hög personalomsättning

3. Möjlig

3. Kännbar

Skada eller olycka i samband med
arbete

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

12 April
2021
9 April
2021
8 April
2021

Stickprov bland chefer.
Frågor om de känner att de
har tillräcklig kunskap
gällande brandskydd.
Kontroll att blankett med
självskattning av
arbetsmiljön finns
Kontroll av kort- och
långtidssjukskrivna
Kontroll av
personalomsättning
Uppföljning av rapporterade
händelser i Stella

Att barns behov inte blir
tillgodosedda i beslut som berör
barn
Brister i informationshantering

3. Möjlig

4. Allvarlig

12 April
2021

Kontroll av beslut som
berör barn

3. Möjlig

4. Allvarlig

12 April
2021

Svårighet att rekrytera kompetens
personal
Introduktion av ny personal

2. Mindre
sannolik
2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8 April
2021
6 April
2021

Att
informationshanteringsplan
upprättas och
implementeras på
förvaltningen.
Kontroll att
kompetensutveckling sker
Kontroll att introduktion
följs enligt framtagen rutin.

Undermåliga arbetsförhållande vid
hemarbete.

Ekonomi
Styrning

Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Period Kontrollmoment

4. Allvarlig

3. Kännbar

sida 1 av 1 (2021-02-16)

Bilaga 4
1

Miljonstödet 200901–201231
Antal Sökande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ronneby Orienteringsklubb
Kallinge Hembygds- och
Folkdansgille
Ronneby Hembygdsförening
Kallinge -Ronneby PRO
Kallinge Folkets Husförening
Saxemara IF
Leråkra bygdegårdsförening
Silpinge IOGT/NTO 2665 Gnistan
FBK
Bräkne Hoby Bygdegård
Ronneby Atletklubb
Johannishus Sportklubb
PRO Bräkne-Hoby
Listerby/Johannishus PRO
Ronneby Tennisklubb
Ronneby Golfklubb
Bräkne Hoby Norra
Samhällsförening
RIK
Ronneby Bollklubb
Ronneby Folkteater

Sökt belopp
55 500 kr
5 600 kr

Sökt belopp efter
handläggning
44 507 kr
4 255 kr

18 000 kr
8 000 kr
88 200 kr
121 238 kr
8 087 kr
22 242 kr
122 850 kr
12 600 kr
40 000 kr
10 000 kr
11 600 kr
20 800 kr
49 000 kr
70 000 kr
25 000 kr

18 000 kr
7 600 kr
58 200 kr
57 958 kr
1 451 kr
642 kr
37 908 kr
7 244 kr
0 kr
5 805 kr
11 600 kr
10 660 kr
40 665 kr
35 900 kr
25 000 kr

31 653 kr
258 603 kr
162 100 kr

15 548 kr
210 991 kr
126 440 kr

Externa beviljade
bidrag
OK
OK
OK
OK
OK
11 333 kr OK
6 636 kr OK
OK
OK
5 325 kr OK
Avslag
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
14 333 kr OK
OK

21
22
23
24
25
26
27
28
2

KRIF
Möleryds Hembygdsförening
Föreningen Sällskapet
Backaryds Samhällsförening
Hasselstads Bygdegård
Ronneby Ryttarförening
Blekinge hemslöjd
Ronneby Skolorkester
Summan

115 802 kr
31 500 kr
29 500 kr
1 100 kr
8 100 kr
79 800 kr
19 300 kr
51 321 kr
1 477 496 kr

44 667 kr
15 535 kr
26 771 kr
0 kr
6 144 kr
51 286 kr
0 kr
46 318 kr
911 095 kr

15 333 kr OK
OK
OK
Avslag
1 956 kr OK
OK
Avslag
OK

Bilaga 5
Sökande förening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ronneby OK
Kallinge Hembygds- o folkdansgille
Ronneby Hembygdsförening
Kallinge/Ronneby PRO
Kallinge Folkets Husförening
Saxemara IF
Leråkra Bygdegårdsförenig
Silpinge IOGT/NTO Gnistan
Fredriksbergs BK
Bräkne-Hoby Bygdegård
Ronneby Atletklubb
Johannishus SK
Bräkne-Hoby PRO
Listerby/Johannishus PRO
Ronneby TK
Ronneby GK
Bräkne-Hoby N Samhällsförening
Ronneby IK
Ronneby BK
Ronneby Folkteater
KRIF Hockey
Möljeryds Hembygdsförening
Föreningen Sällskapet
Backaryds Samhällsförening
Hasselstads Bygdegård
Ronneby RF
Blekinge Läns Hemslöjd
Ronneby Skolorkester

Sökt belopp

Efter handläggning

55 500 kr
5 600 kr
18 000 kr
8 000 kr
88 200 kr
121 238 kr
8 087 kr
22 242 kr
122 850 kr
12 600 kr
40 000 kr
10 000 kr
11 600 kr
20 800 kr
49 000 kr
70 000 kr
25 000 kr
31 653 kr
258 603 kr
162 100 kr
115 802 kr
31 500 kr
29 500 kr
1 100 kr
8 100 kr
79 800 kr
19 300 kr
51 321 kr

44 507 kr
4 255 kr
18 000 kr
7600 kr
88 200 kr
69 291 kr
8 087 kr
22 242 kr
37 908 kr
12 600 kr
0 kr
5 805 kr
11 600 kr
10 660 kr
45 665 kr
35 900 kr
25 000 kr
15 548 kr
225 324 kr
126 440 kr
60 000 kr
15 535 kr
26 771 kr
0 kr
8 100 kr
51 286 kr
0 kr
46 318 kr

1 477 496 kr

1 015 390 kr

Från annan instans

-30 000 kr
-11 333 kr
-1 451 kr
-21 600 kr
11 000 kr
-5 325 kr

16 000

-14 333 kr+68 000 kr
-15 333 kr+39 000 kr

-2 964 kr
-1 956 kr

238 295 kr

Förslag utbetalning
44 507 kr
4 255 kr
18 000 kr
7 600 kr
58 200 kr
57958 kr
6 636 kr
642 kr
26 908 kr
7 244 kr
0 kr
5 805 kr
11 600 kr
10 660 kr
29 665 kr
35 900 kr
25 000 kr
15 548 kr
142 991 kr
126 440 kr
5 667 kr
15 535 kr
26 771 kr
0 kr
6144 kr
51 286 kr
0 kr
46 318 kr

787 280 kr

Bilaga 6
2021-03-01

1

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen
Sammanställning av delegationsbeslut 2021
2021/003-9069

5.11

2021/004-9140

5.1

2021/008-9148

5.11

2021/73-9177
2021/004-9353

5.2
5.1

2021/004-9360

5.1

*

Dispens från trafikföreskrifter enl. Trafikförordningen hemtjänsten
XRD995
Yttrande avseende Begagnande av offentlig plats för
byggetablering, Prinsgatan 7A / Karlskronagatan 15
Ronneby, 2021-01-19--2021-03-01
Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna
och parkera på Volontärbacken (tillfällig)
Hyresavtal Vierydsvägen 6 lgh 1201
Yttrande avseende begagnande av offentlig plats, Uteservering
Oscar & Co Karlskronagatan 26 / Prinsgatan, Ronneby, 2020-1215--2021-12-31
Yttrande avseende Ianspråkstagande av offentlig plats,
Byggstaket, Kungsgatan 21, Ronneby, 2021-02-18--2021-02-19

Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
Ärendepunkt enligt delegationsordningen.

**

Ann Thomasson

2021-01-12

Ann Thomasson

2021-01-19

Ann Thomasson

201-01-20

Sören Andersson
Ann Thomasson

2021-01-25
2021-02-11

Ann Thomasson

2021-02-12

